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RESUMO 

 

Ao longo dos anos, a comunidade GLBTT vem engendrando um movimento 
social no Brasil que tem por objetivo estender todos os direitos individuais e 
coletivos aos homossexuais. O movimento, que na década de 1980 era 
pautado apenas na luta contra o vírus do HIV, passou a lutar contra as diversas 
formas de discriminação sofridas pela comunidade Gay, incluindo na sua pauta 
desde a aprovação de Leis até a inserção dos Gays no mercado de trabalho. 
Nessa perspectiva, esta é uma pesquisa em andamento que tem como objetivo 
analisar o projeto de Lei 122/06, cuja finalidade é criminalizar a homofobia no 
Brasil. Especificamente, busca-se com este estudo, analisar as diferentes 
maneiras as quais se posicionam aqueles que pretendem dar uma resposta à 
violência sofrida pela comunidade GLBTT, em razão da orientação sexual ou 
da identidade de gênero no Brasil, tomando como objeto de estudo os 
discursos legislativos. Para tanto, será feita uma busca na internet dos 
discursos proferidos pelos parlamentares federais a respeito do PL 122/06, 
procedendo-se, em seguida, uma análise dessas falas. Assim, não é intenção 
da pesquisa se posicionar contra ou a favor da criminalização da homofobia, 
mas sim promover uma reflexão maior a respeito dessa questão, como forma 
de maturar as decisões a serem tomadas adiante. 
 
 
Palavras chave: Direito; Homossexualidade; Homofobia; Discriminação, 

Movimentos Sociais. 
 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

A discriminação em relação aos homossexuais no Brasil persiste desde 

o período colonial, tendo como base a santa inquisição, cujo epicentro é a 

Igreja Católica. No decorrer dos anos esse tipo de discriminação continuou a 

prevalecer na sociedade brasileira, sendo, portanto, uma justificativa para que 

os grupos do poder negassem uma série de direitos básicos à comunidade 

                                                             
1
 Graduando em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Email: 

vallsantos_fsa@hotmail.com. 
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GLBTT. Milhares de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais são agredidos no 

Brasil em função da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual. 

Nesse ínterim, ao longo dos anos, a comunidade GLBTT vem 

engendrando, no Brasil, um movimento social que tem por objetivo estender 

todos os direitos individuais e coletivos aos homossexuais. De início, esse 

movimento se caracterizou pela luta contra a AIDS, na década de 1980, 

quando essa doença, que era denominada como “peste gay”, atingia um 

número significativo de homossexuais. Assim, o movimento direcionou-se no 

sentido de diminuir a incidência do vírus da AIDS entre os homossexuais. 

Nas décadas de 1990 e 2000, a luta pela garantia de direitos dos Gays 

ganhou novos contornos. Com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, o movimento passou lutar contra as diversas formas de discriminação 

sofrida pela comunidade Gay. Nesse contexto, vários projetos de leis que 

visavam garantir a isonomia entre homossexuais e heterossexuais passaram a 

tramitar nas esferas federal, estadual e municipal. Dentre eles, é possível 

destacar o projeto de Lei nº 11.151/95 que trata da união entre pessoas do 

mesmo sexo e que vem se arrastando por anos no poder legislativo, e o projeto 

de Lei 5003/2001, que mais tarde veio se tornar o Projeto de Lei da Câmara 

(PLC) 122/2006, que propõe a criminalização da homofobia. 

Foi partindo dessas reflexões que se levantaram as questões que 

nortearão a pesquisa. Em primeiro lugar, questiona-se quais são os discursos 

daqueles que se posicionam contra ou a favor da criminalização das condutas 

discriminatórias contra Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais no 

Brasil. E identificando esses discursos, há de se entender, ainda, quais as 

problemáticas que estão implícitas em cada um desses discursos. 

Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa é fazer uma análise do projeto 

de Lei 122/06 que tem por finalidade criminalizar a homofobia no Brasil. 

Especificamente, busca-se com este estudo, analisar as diferentes maneiras as 

quais se posicionam aqueles que pretendem dar uma resposta à violência 

sofrida pela comunidade GLBTT, em razão da sua orientação sexual e da sua 

identidade de gênero. Logo, não é intenção da pesquisa se posicionar contra 

ou a favor da criminalização da homofobia, mas promover uma reflexão maior a 
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respeito dessa questão, como forma de maturar as decisões a serem tomadas 

adiante.  

Uma discussão com essas características é importante, pois apesar de 

toda visibilidade que o movimento GLBTT tem ganhado na sociedade atual, 

ainda é muito incipiente, dentro da ciência do Direito, a realização de pesquisas 

que tenham como objeto de estudo a comunidade GLBTT, o que denota a 

necessidade de concretização de mais investigações que possam contribuir 

teoricamente para o entendimento dessa questão.  

Ainda, do ponto de vista jurídico, é importante travar essa discussão já 

que a norma jurídica é o objeto de estudo do Direito, e sendo assim, busca-se 

a partir dessa pesquisa, entender o processo legislativo ainda na sua gênese, 

ou seja, no momento de sua discussão. Vale ainda ressaltar que, a 

comunidade GLBTT faz parte de um movimento social que luta pela garantia 

de direitos humanos básicos, ou seja, esse trabalho pode dar uma contribuição 

valiosa ao mesmo, pois poderá influenciar nos rumos que a luta desse 

movimento social pode tomar, bem como poderá ajudar a sociedade a 

compreendê-lo melhor. 

Enfim, a pesquisa será dividida em três fases distintas. Inicialmente será 

feita uma revisão de literatura com vistas a catalogar as produções literárias 

relacionadas ao tema, bem como, entender o processo de criminalização das 

condutas pela racionalidade penal moderna, extraindo suas principais 

características. Em seguida, será feita uma busca na internet dos discursos 

professados pelos parlamentares nas sessões plenárias em que foi discutida a 

criminalização da homofobia no Brasil. Por fim, será feita uma análise desses 

discursos, fazendo uma relação destes com as características da lógica de 

pensamento da racionalidade penal moderna. 

Além disso, no decorrer deste trabalho de pesquisa, optou-se pelo uso 

de diversas denominações para os indivíduos pertencentes ao universo 

GLBTT, não só pela grande variedade de “identidades” contidas neste grupo 

social, como também pela diversidade léxica encontrada no estudo acadêmico 

de tal objeto, contemplando a sua diversidade. 
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II. A RACIONALIDADE PENAL MODERNA E CRIMINALIZAÇÃO DAS 

CONDUTAS 

 

Levando-se em conta que esta pesquisa tem como objetivo discutir a 

criminalização de uma conduta ainda na sua origem, faz-se necessário 

entender teoricamente com se dá esse processo. Nesse sentido, este tópico 

tem o intuito de fazer uma discussão teórica do conceito de racionalidade penal 

moderna, bem como, entender teoricamente como se dá o processo de 

criminalização das condutas pelo sistema penal, conceitos chave em torno dos 

quais giram esse estudo.  

A racionalidade penal moderna é um sistema de pensamento que 

começou a se formar no século XVIII e que perdura até os dias atuais. De 

acordo com Pires, esse sistema de idéias está ligado a um conjunto de práticas 

jurídicas institucionais que se designa como justiça penal, constituído por uma 

rede de sentidos com unidade própria no plano do saber e que liga 

estreitamente fatos e valores, o que lhe confere um aspecto normativo2.  

Entende-se, desse modo, que a partir de meados do século XVIII as 

formas de funcionamento do sistema penal passaram a orientar a maneira 

como as coisas passaram ser vistas. Assim, não só as instituições estatais 

passaram a atuar conforme a lógica da racionalidade penal moderna, mas 

também as demais instituições da sociedade, a exemplo dos movimentos 

sociais, a igreja, a escola, a mídia, entre outras. Todas essas instituições 

passaram a guiar suas ações conforme a lógica da racionalidade penal 

moderna. 

Assim sendo, a racionalidade penal moderna possui um conjunto de 

características que passaram a ser incorporadas pela sociedade, norteando, 

assim, a forma como deve ser encarado o crime. Conforme Pires, uma dessas 

características é a relação necessária entre a pena aflitiva e o valor do bem 

agredido, ou seja, quanto mais valioso é o bem violado, mais severa deve ser a 

pena aflitiva aplicada. Para toda sociedade, o crime deve ser tratado com uma 

                                                             
2
 PIRES, Álvaro. A racionalidade penal moderna, o público e os direitos humanos. In. Novos 

Estudos, CEBRAP, São Paulo, nº 68, março de 2004 
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pena, como se esta fosse capaz de recompor um dano causado3. Com a lógica 

de pensamento da racionalidade penal moderna, a norma jurídica passa a ser 

vista como um todo inseparável, onde o crime passa a ser definido pela pena, 

que por sua vez, passa a ser vista como o principal meio de defesa.  

É importante ressaltar, também, que, de acordo com a lógica da 

racionalidade penal moderna, a punição passou a ser vista como uma 

necessidade, o que reflete no pensamento de que o direito de punir que era 

uma faculdade, passasse a ser visto como uma obrigação. De acordo com 

Pires, isso cria um paradoxo entre Direito Penal e Direitos Humanos. “A pena 

aflitiva é freqüentemente valorizada como uma maneira de defender e afirmar 

Direitos Humanos4.” 

Ora, a racionalidade penal moderna se manifesta a partir do sistema 

penal que nada mais é que o conjunto de instituições responsáveis pela 

manutenção de uma suposta ordem. Andrade destaca que o sistema penal é 

compreendido pela polícia, o poder legislativo, o ministério público, o poder 

judiciário e o sistema prisional5. Todas essas instituições obedecem a uma 

lógica de pensamento própria da racionalidade penal moderna, o que por sua 

vez reflete no processo de criminalização das condutas. 

Assim, o sistema de controle penal age obedecendo a uma série de 

princípios característicos da lógica de pensamento da racionalidade penal 

moderna. Conforme Andrade, essa ideologia construída pelo discurso oficial 

desde princípios do século XVIII, pode ser anunciada analiticamente através de 

princípios como, oposição entre bem e mal, culpabilidade, legitimidade do 

Estado, legalidade, igualdade, interesse social e delito natural e prevenção6. 

De acordo com Andrade no processo de criminalização o sistema penal 

age em três níveis diferentes. O primeiro nível se refere à definição legal de 

crime pelo poder legislativo. É nesse nível que ocorre a criminalização primária, 

em que se define através da lei o que vai ser considerado como crime e a este 

se atribuindo uma pena. O segundo nível, o da criminalização secundária, está 

                                                             
3
 IDEM. 

4
 IDEM. 

5
 ANDRADE, Vera Regina Pereira. A construção social dos conflitos agrários como 

criminalidade. In. Introdução Crítica ao Estudo do Sistema Penal. Florianópolis: Diploma Legal, 
2003. 
6
 IDEM. 
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relacionado à seleção das pessoas que serão etiquetadas pela polícia, justiça e 

pelo Ministério público, como criminosas. O terceiro nível, o da criminalização 

terciária, se refere às pessoas que serão estigmatizadas, com a prisão, como 

criminosos7. 

Nessa perspectiva, no processo de criminalização, ou seja, no momento 

de escolher a conduta que será tida como crime e de eleger os indivíduos que 

serão criminalizados e estigmatizados, o sistema penal declara uma série de 

funções. Desse modo,  

 

O sistema penal, constituído pelos aparelhos policial, 
ministerial, judicial e prisional aparece como um sistema que 
protege bens jurídicos gerais e combate a criminalidade (o 
“mal”) em defesa da sociedade (o “bem”) através da prevenção 
geral (intimidação dos infratores potenciais) e especial 
(ressocialização dos condenados) e, portanto, como um 
sistema operacionalizado nos limites da legalidade, da 
igualdade jurídica e dos demais princípios garantidores e, 
portanto, como uma promessa de segurança jurídica para os 
criminalizados8.  

 

No entanto, o conjunto de promessas anunciadas pelo sistema penal na 

prática não são executados, pois, de fato, possuem apenas uma função 

ideológica.  Nesse sentido, é importante destacar que as funções declaradas 

apresentam uma eficácia meramente simbólica, pois não podem ser cumpridas 

pelo sistema penal. Sendo assim,  

 

[...] Ele cumpre, latentemente, outras funções reais, não 
apenas diversas, mas inversas às socialmente úteis declaradas 
por seu discurso oficial, que incidem negativamente na 
existência dos indivíduos e da sociedade e contribuem para 
reproduzir as relações desiguais de propriedade e poder.9 

 

Ora, o sistema penal exerce, na realidade, funções opostas às que ele 

declara pelo seu discurso oficial. Ou seja, em vez de recair de forma igualitária 

sobre todos os indivíduos, como propõe, o sistema penal age seletivamente, 

utilizando-se de critérios como gênero, raça, classe social. Isso ocorre tanto no 

                                                             
7 IDEM. 
8
 IDEM. 

9 IDEM. 
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sentido de criminalizar uma conduta, bem como, no momento de deixar de 

considerar uma conduta como criminosa. Outro ponto que merece destaque é 

que a pena, por exemplo, em vez de servir como um elemento de 

ressocialização, é um fator criminógeno que acaba por tornar o indivíduo 

reincidente. Assim, "a prisão não pode “reduzir” precisamente porque sua 

função real é “fabricar” a criminalidade e condicionar a reincidência”10.  

Enfim, essa discussão permitiu entender que a racionalidade penal 

moderna é um sistema de idéias incorporadas pelo sistema penal que exerce 

influência sobre a percepção da sociedade a respeito do crime e seus 

desdobramentos. O sistema penal, por sua, vez é formado pelo conjunto de 

instituições estatais responsáveis pela repressão ao crime, que atua no 

processo de criminalização, escolhendo condutas e indivíduos sobre quem 

deve recair sua força. Ele traz consigo uma série de promessas que jamais 

poderá cumprir, pois na verdade o que ele busca é a perpetuação das formas 

de dominação. 

 

III. HOMOSSEXUALIDADE, DISCRIMINAÇÃO E LUTA POR DIREITOS 

 

O preconceito em relação aos homossexuais no Brasil tem origem no 

período colonial, apoiando-se no discurso religioso da Igreja Católica. No 

decorrer dos anos esse tipo de discriminação cristalizou-se no comportamento 

da sociedade brasileira, sendo, portanto, uma justificativa para que os grupos 

do poder negassem uma série de direitos básicos à comunidade GLBTT. 

Conforme o Grupo Gay da Bahia (GGB), foram documentados 260 

assassinatos de gays, travestis e lésbicas no Brasil no ano de 2010, 62 a mais  

que em 2009 (198 mortes), um aumento 113% nos últimos cinco anos (122 em 

2007). Dentre os mortos, 140 gays (54%), 110 travestis (42%) e 10 lésbicas 

(4%)11. 

Nesse contexto, nas últimas décadas, a comunidade GLBTT vem 

engendrando um movimento social que tem por objetivo estender todos os 

                                                             
10 IDEM. 
11

 GRUPO GAY DA BAHIA. Epidemia do ódio: 260 homossexuais foram assassinados no Brasil 
em 2010. Disponível em: http://www.ggb.org.br. Acesso em: 10 jul 2011. 

http://www.ggb.org.br/
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direitos individuais e coletivos aos homossexuais. De início esse movimento se 

caracterizou pela luta contra a AIDS, onde na década de 1980, essa doença 

que era denominada como “peste gay”, atingia um número significativo de 

homossexuais. Assim, o movimento direcionou-se sentido de diminuir a 

incidência do vírus da AIDS entre os homossexuais. 

A partir da promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988, o 

movimento GLBTT foi adquirindo novos arranjos. Conforme Carrara, a Carta de 

1988 deve ser considerada, marco fundamental a partir do qual a sexualidade e 

a reprodução se instituem como campo legítimo de exercício de direitos no 

Brasil. Nesse sentido, nas décadas de 1990 e 2000, o combate a AIDS deixou 

de ser o foco principal do movimento Homossexual, e novos direitos foram 

incorporados à agenda política do movimento12.  

Atualmente, segundo a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), as linhas prioritárias da agenda 

política do movimento BGLTT no Brasil incluem: o direito ao reconhecimento 

legal das uniões homoafetivas; o monitoramento da implementação das 

decisões da I Conferência Nacional LGBTT; o monitoramento do Programa 

Brasil Sem Homofobia; a criminalização da homofobia; o reconhecimento de 

Orientação Sexual e Identidade de Gênero como Direitos Humanos no âmbito 

do Mercosul; Advocacy no Legislativo, no Executivo e no Judiciário; a 

capacitação de lideranças lésbicas em direitos humanos; entre outras13.  

Conforme Carrara, tal agenda tem sido promovida através de uma rede 

complexa e múltipla de relações, em que alguns atores sociais (ONGs, 

agências governamentais, partidos políticos, parlamentares, juízes, juristas, 

centros de pesquisa universitários, atores do mercado, agências de fomento, 

organizações religiosas e profissionais etc.) atuam conscientemente no sentido 

de apoiá-la, enquanto outros lutam para negá-la ou desqualificá-la14. 

                                                             
12 CARRARA, Sérgio. Políticas e direitos sexuais no Brasil contemporâneo. Disponível em: 

http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v04n05art08_carrara.pdf. Acesso em: 10 jul 2011. 
13 A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E 

TRANSEXUAIS – ABGLT. Disponível em: http://www.abglt.org.br/port/index.php. Acesso em: 
10 jul 2011. 
14

 CARRARA, Sérgio. Políticas e direitos sexuais no Brasil contemporâneo. Disponível em: 

http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v04n05art08_carrara.pdf. Acesso em: 10 jul 2011. 

http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v04n05art08_carrara.pdf
http://www.abglt.org.br/port/index.php
http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v04n05art08_carrara.pdf
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Ao longo desses anos, muitos direitos foram conquistados pelo 

movimento GLBTT no Brasil. No âmbito do Poder Executivo é possível citar o 

programa Nacional de Direitos Humanos que propõe um conjunto de medidas 

voltadas à garantia dos direitos fundamentais da população GLBTT, bem como 

o Programa Brasil Sem Homofobia, que visa combater a violência e a 

discriminação contra os membros da comunidade GLBTT, como também 

promover a cidadania homossexual. Na esfera do judiciário, a comunidade 

GLBTT foi contemplada, nos últimos dias, com uma decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) que atribuiu às uniões homoafetivas o status de família, 

o que repercute diretamente sobre os direitos dos Gays que convivem 

afetivamente numa condição marital.  

No entanto, apesar dos avanços no âmbito Executivo e do Judiciário, no 

terreno do Legislativo as conquistas ainda são muito incipientes. O caso mais 

emblemático é o projeto de Lei o projeto de Lei nº 11.151/95 que trata da união 

entre pessoas do mesmo sexo e que vem se arrastando desde 1995 no 

Congresso Nacional. Sendo assim,  

 

O impasse do Congresso no que diz respeito à Lei de parceria 
civil, em discussão desde 1995, fez com que, nos últimos anos, 
os esforços ativistas se voltassem estrategicamente para a 
criminalização da homofobia, ou seja, para a tentativa de 
alteração do Código Penal no sentido de também transformar 
em delito atos de discriminação baseados na “orientação 
sexual e identidade de gênero15. 

 

Assim é que, impulsionado pelo movimento GLBTT, começou a tramitar 

no Congresso Nacional, no ano de 2001, o do projeto de Lei 5003/2001, de 

autoria da Deputada Iara Bernardi, que mais tarde veio se tornar o Projeto de 

Lei da Câmara (PLC) 122/2006, cujo objetivo é criminalizar a homofobia. O 

referido projeto de lei indica uma mudança significativa nos rumos do 

movimento GLBTT na luta pela afirmação de direitos. 

 

IV. ENTENDENDO O PROJETO DE LEI CÂMARA (PLC) 122 DE 2006 

 

                                                             
15

 IDEM. 
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O processo legislativo está disciplinado na Constituição Federal e 

constitui o conjunto de procedimentos necessários para a elaboração de uma 

espécie normativa. De acordo com o art. 59 da CF/88 o processo legislativo 

envolverá a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis 

ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e 

resoluções. 

A primeira fase do processo legislativo é a iniciativa. Nesse momento, 

alguns atores elencados no artigo 61 da Constituição Federal poderão dar 

início à criação de uma espécie normativa. De acordo com o referido 

dispositivo, são legitimados para propor a criação de uma lei qualquer 

Deputado Federal ou Senador da República, a Comissão da Câmara dos 

Deputados, do Senado ou do Congresso Nacional, o Presidente da República, 

o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores, o Procurador Geral da 

República e os cidadãos. 

Assim, o projeto de Lei 5003/2001, que mais tarde veio a se tornar o 

Projeto de Lei da Câmara (PLC) 122/2006, que visa a criminalizar a homofobia 

no Brasil, é uma proposta realizada pela deputada Iara Bernardi do (PT-SP). 

Inicialmente, não tinha a finalidade de alterar a Lei Federal nº 7.716 de 5 de 

janeiro de 1989, que prevê penalidades para crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional. Durante a tramitação do PL 5003/2001, outros projetos foram 

incorporados ao mesmo por terem conteúdo análogo. 

No ano de 2005, o então Deputado Luciano Zica (PT-SP), relator do 

projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, fez algumas 

alterações ao projeto original do PL 5003. A versão que saiu da CCJ da 

Câmara e foi acatada em Plenário previa várias situações que se 

caracterizariam como homofóbicas, a exemplo da dispensa de empregados por 

motivo de sexo, orientação sexual e identidade de gênero, a proibição de 

ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento público ou 

privado, aberto ao público, a recusa ou prejuízo a alguém, em sistema de 

seleção educacional, recrutamento ou promoção funcional ou profissional, 

entre outras.  
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Após aprovação na Câmara dos deputados, o PL 5003/2001 foi enviado 

para o Senado Federal e recebeu uma nova numeração, passando a ser 

designado Projeto de Lei da Câmara 122 de 2006. No Senado, o então PLC 

122/2006 já tramitou nas Comissões de Assuntos Sociais (CAS) e está na 

Comissão de Direitos Humanos (CDH). Antes de ir à Plenário, o projeto será 

encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC).  

 A relatora do projeto no senado, a senadora Marta Suplicy (PT-SP), 

apresentou uma prévia do seu parecer em maio de 2011, que não chegou a ser 

lido e nem votado, em virtude das discussões que giram em torno dele. O 

Senador Magno Malta (PR-ES) apresentou um requerimento, que foi aprovado 

na CDH do Senado, solicitando a realização de audiências públicas para 

debater o PLC 122 de 2006. A data da audiência não foi marcada e há a 

possibilidade de que, caso haja um acordo sobre o projeto, não chegue a ser 

realizada. 

Os Senadores Marcelo Crivella (PRB-RJ), Demóstenes Torres (DEM-

GO) e Marta Suplicy se reuniram para deliberar um novo texto ao PLC 

122/2006 que agrade tanto setores do movimento LGBTT, quanto os religiosos.  

A discussão gira em torno de uma proposta feita pelo senador Marcelo Crivella. 

O novo texto deverá ser discutido pelas partes interessadas e ainda será 

apresentado na Comissão de Direitos Humanos do Senado para ser votada. 

 

V. CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA: UMA ANÁLISE DOS DIFERENTES 

DISCURSOS  

 

Lopes conceitua a Homofobia como sendo uma raiva extrema ou reação 

temerosa contra homossexuais, que supostamente se baseia na crença de que 

a homossexualidade corromperia uma ordem moral e sexual naturalizada, 

promovendo a decadência legal, política e ética de uma sociedade16. Tal 

reação é exteriorizada através de uma variedade de ações que vão desde as 

                                                             
16 LOPES, S. Pontes Crimes de ódio e repressão penal da homofobia no Brasil: riscos para 

uma integração social agonística a partir da tensão entre conflitualidade, violência punitiva e 
democracia. Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI. Brasília, 2008. 
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formas de violência simbólica, psicológica, estrutural e institucional até mesmo 

a violência física.  

Assim, é partindo desse entendimento que esse item se propõe analisar 

e discutir a multiplicidade de discursos parlamentares no que refere à 

criminalização ou não da homofobia. Em virtude da variedade de 

posicionamentos no que toca à questão em debate, optou-se por selecionar 

trechos dos discursos proferidos por dois parlamentares que expressam com 

maior veemência a oposição de idéias dos grupos interessados em dar uma 

resposta ao tema. 

Nesse sentido, em primeiro lugar é relevante ressaltar um trecho do 

Parecer da Comissão de Assuntos Sociais do Senado sobre o PLC 122/06:  

 

Há muitas formas e meios de promover a morte social, sendo a 
discriminação a principal entre elas. Daí o mérito dos 
instrumentos para coibi-la e sua relevância num sistema 
jurídico referenciado nos Direitos Humanos e nas liberdades 
públicas. 
Esta Relatoria entende que o PLC nº 122, de 2006, tem pleno 
mérito na adequada definição de sujeitos e condutas 
criminosas, em face da inegável necessidade de recursos 
penais para coibir a discriminação homofóbica no território 
nacional e em função de garantir a universalidade do direito à 
igualdade e à diversidade entre os cidadãos e cidadãs. 17 

 

Observam-se nesse discurso alguns elementos presentes na lógica de 

pensamento da racionalidade penal moderna. De acordo com o parecer, 

penalização das condutas homofóbicas seria capaz de diminuir a discriminação 

e o preconceito, ou seja, há um apego à idéia da pena como um fator 

educativo, capaz de construir e modificar posturas sociais. Mas, no entanto, 

como foi discutido em outro momento do trabalho, a pena em vez de funcionar 

como um elemento ressocializador e diminuidor do número de delitos 

praticados, acaba tendo um efeito contrário, pois torna o indivíduo ainda pior do 

ele era, quando entrou na prisão.  

                                                             
17

 Parecer da Comissão de Assuntos Sociais do senado sobre o Projeto de Lei da Câmara n.º 
122, de 2006, sob relatoria da senadora Fátima Cleide. Disponível em: 
http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/67401.pdf. Acesso em 10 jul 2011. 

http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/67401.pdf
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Sendo assim, esse discurso pauta-se na idéia de prevenção geral e 

especial já descrito por Andrade18. Ou seja, ao invocar a necessidade de 

recursos penais para coibir a discriminação homofóbica, o parecer deixa 

implícito que pena acarretará a intimidação dos infratores potenciais, bem 

como, proporcionará a ressocialização dos condenados. Na verdade, essa é 

uma promessa que o sistema penal não consegue de fato cumprir, por fazer 

parte de um conjunto de funções simbólicas declaradas pelo Direito Penal, que 

não possuem efetividade prática. 

O segundo discurso escolhido foi pronunciado pelo Deputado Federal 

Robson Rodovalho (PP-DF), líder da Igreja Evangélica Sara Nossa Terra, o 

qual afirma que o PL 122/2006 tira o direito de expressão de quem é contrário 

à opção homossexual e cria uma categoria de pessoas acima das demais. E 

segue:  

 

Achamos que o problema da discriminação não atinge só os 

homossexuais, mas também os negros, as mulheres, até 

mesmo nós, evangélicos. O projeto de lei dá poderes ditatoriais 

a uma minoria. Se um funcionário for dispensado de uma 

empresa, por exemplo, pode alegar homofobia e o dono da 

empresa vai ser preso19. 

 

Nesse discurso, é possível destacar alguns elementos que coadunam 

com o que é proposto pela racionalidade penal moderna. Cita-se como 

exemplo, o princípio da igualdade, que afirma que todos devem ser tratados de 

forma igualitária, sem distinção de qualquer espécie. No entanto, as mulheres 

foram contempladas com a Lei 11.340/06 intitulada Lei Maria da Penha que se 

propõe a coibir a violência contra a mulher, e os negros também foram 

contemplados com alguns dispositivos constitucionais (Art. 5º, XLII) e legais 

(Art. 140, § 3º do Código Penal) que visa eliminar a prática do racismo no 

                                                             
18

 ANDRADE, Vera Regina Pereira. A construção social dos conflitos agrários como 
criminalidade. In. Introdução Crítica ao Estudo do Sistema Penal. Florianópolis: Diploma Legal, 
2003. 
19 Notícia extraída da “Folha Online”, sob o título “Evangélicos invadem Congresso contra projeto que criminaliza 

homofobia” Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u416125.shtml Acesso em 10 jul 2011.  
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Brasil, mas os Gays ainda não dispõem de nenhuma lei que vise coibir atos 

atentatórios à sua integridade física e moral. Observa-se nesse discurso, mais 

uma função declarada pelo sistema penal que carece de efetividade prática. 

 Nesse sentido, o discurso do referido Deputado Federal, orientado por 

sua crença religiosa, em vez de oferecer um tratamento igualitário, como 

promete o discurso penal oficial, acaba por legitimar o tratamento desigual 

entre diferentes grupos sociais. Nessa lógica de raciocínio, se os negros e as 

mulheres, por serem grupos sociais vulneráveis, mereceram uma proteção 

legal e até constitucional por parte do Estado, e nem por isso são tidos como 

categorias de pessoas acima das demais, justo seria que a mesma prerrogativa 

fosse estendida à população GLBTT, por se tratar de um grupo vulnerável, que 

diariamente tem seus direitos violados por crimes cuja motivação é a 

homofobia. 

 

VII. CONCLUSÃO 

 

Apesar desse estudo encontrar-se ainda numa fase inicial, visto que o 

objetivo é transformá-lo numa monografia de conclusão do curso de Direito na 

Universidade Estadual de Feira de Santana, com a sua realização foi possível 

construir conhecimentos importantes a respeito do movimento GLBTT e do 

PLC 122/06. que visa criminalizar a homofobia no Brasil.  

O estudo permitiu compreender que o sistema penal, obedecendo à 

lógica de pensar da racionalidade penal moderna, não atinge os fins a que se 

propõe, servindo de certa forma para perpetuar as desigualdades entre os 

diferentes grupos sociais, em especial a população GLBTT. 

Foi possível também constatar que, apesar da discriminação e das 

dificuldades encontradas, o movimento GLBTT é peça fundamental na 

conquista de direitos individuais e coletivos para a população inserida nesta 

diversa categoria social. Percebeu-se, também, que se trata um movimento 

social que a cada dia vem ganhando mais força no cenário nacional, em virtude 

da legitimidade das causas que procura defender.  

Enfim, o estudo permitiu constatar que a questão da criminalização da 

homofobia no Brasil é mais complexa do que aparenta ser. Compreendeu-se 
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que essa questão envolve um jogo de forças políticas que se expressam 

através de discursos contra ou a favor de tornar crime as condutas 

homofóbicas, cujo entendimento mais acurado demanda a realização de 

estudos mais aprofundados.  
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